
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  MTK Hungária FC

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  2470

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 NB I-es felnőtt  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18153134-2-42

Bankszámlaszám  10201099-40466002-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1087  Város  Budapest

Közterület neve  Salgótarjáni  Közterület jellege  út

Házszám  12-14.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  1441  Város  Budapest

Közterület neve  Pf.  Közterület jellege  út

Házszám  81  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 498 04 21  Fax  +36 1 303 05 92

Honlap  www.mtkhungaria.hu  E-mail cím  nobilis.miklos@mtkbudapest.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Jakobsen József

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  klubigazgató

Mobiltelefonszám  +36 30 498 04 21  E-mail cím  jakobsen930@gmail.com

be/SFPHPM02-17051/2017/MLSZ

2017-11-20 17:06 1 / 27



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nobilis Miklós +36 70 333 99 82 nobilis.miklos@mtkbudapest.hu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Lantos Mihály Sporttelep Nagy f.p. 1149
Budapest
Rákospatak utca
13-29.

31267/91 105*55 Bérelt 22 17 000 Ft 8

Salgótarjáni út Nagy f.p. 1087
Budapest
Salgótarjáni út
8

38821/4 110*60 Bérelt 22 17 000 Ft 10

Kövér Lajos utca Nagy mf.p 1149
Budapest
Kövér Lajos utca
5-7.

5-7 110*60 Bérelt 22 17 000 Ft 4

Széchenyi István Általános
Iskola

Edzőcs. 1147
Budapest
Telepes
32

32 20*40 Bérelt 22 11 000 Ft 2
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 3 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,7 MFt 7 MFt 7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,7 MFt 15 MFt 157 MFt

Egyéb támogatás 5,3 MFt 13,3 MFt 13 MFt

Összesen 21,7 MFt 35,3 MFt 177 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 20,8 MFt 21,7 MFt 22 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,7 MFt 2,8 MFt 3 MFt

Anyagköltség 4,4 MFt 2,6 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 15,6 MFt 8 MFt 8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,3 MFt 1,9 MFt 132 MFt

Összesen 44,8 MFt 37 MFt 168 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 4 977 868 Ft 99 557 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

109 679 624 Ft 2 193 593 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 991 737 Ft 239 835 Ft

Általános képzés 76 142 Ft 1 523 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az MTK női labdarúgó szakosztálya 2002-ben alakult, és azonnal a sikerek mezejére lépett. Az első évben a csapat II. osztály dobogójának a tetejére álhatott, aminek köszönhetően feljutott az
első osztályba, melyet az elmúlt évek során hat alkalommal meg is nyert. Az élvonalban a harmadik szezonban sikerült először aranyéremmel zárni a bajnokságot, ám a 2004-es év nem
csupán ezért volt mérföldkő a szakosztály életében, hanem azért mert a Magyar Kupa mellett az utánpótlás bajnoki címe is az MTK-hoz került. A következő évben ezüstérmet szereztek a
lányok, majd 2006-ban Turtóczki Sándor került a csapat kispadjára. Az ő vezetése alatt köszöntött be a csapat eddigi legszebb időszaka, ugyanis két bronzérem, valamint egy ezüstérem után
sorozatban négy aranyérmet, és két Magyar Kupát nyertek a lányok. 2012. augusztusban az MTK negyedik alkalommal szerepelt a Bajnokok Ligája küzdelmeiben, ahol korábban egyszer az
egyenes ági kieséses szakaszban, kétszer pedig a csoportkörben esett ki. A Macedóniában megrendezett kupamérkőzéseken mind a három alkalommal kapott gól nélküli győzelmet aratott.
Ezt követően a legjobb 32 között a svéd bajnok Malmö ellen lett vége a szereplésnek. 2013 nyarán a csapattal négy aranyérmet nyerő Turtóczki Sándort, az egyesület korábbi utánpótlás
edzője Medgyes Péter váltotta, aki rögtön bajnokságot és Magyar Kupát nyert. Az új edző irányítása alatt a Bajnokok Ligája csoportkörén 100%-os teljesítménnyel jutott túl a csapat. Ezt
követően a legjobb 16 közé jutásért vívott párharc során az osztrák Neulengbach volt az ellenfél. Az osztrákok elleni hazai döntetlen után egy nagyon izgalmas mérkőzést játszottak a
csapatok, ahol végül a hosszabbítás utolsó percében kiharcolt tizenegyesnek köszönhetően tudta a Neulengbach a maga javára eldönteni a párharcot, így az MTK női csapata emelt fővel bár,
de búcsúzni kényszerült a BL küzdelmeitől. A 2014/15-ös szezonban a Ferencvárossal vívott izgalmas bajnoki döntőket követően végül az ezüstérmet vehette át a csapat. A jelenleg is futó
2016-17-es szezonban a felnőtt csapatunk elérte a bajnoki döntőt, melyet szintén a Ferencvárosi Torna Clubbal fog vívni. Az elmúlt 15 bajnoki évben összesen 6 alkalommal nyerte el
csapatunk a bajnoki címet, aminek köszönhetően méltán nevezhetjük Magyarország legsikeresebb női labdarúgó csapatának az MTK Hungária FC-t. Felnőtt női csapatunk bajnoki döntőt vív,
míg az U18-as és az U15-ös korosztályos csapatunk megnyerheti a bajnokságot. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A növekvő igények, valamint az infrastruktúra előírások miatt szükséges egy lelátó építése a Lantos Mihály Sporttelepen. A betervezett összeg egy 600 férőhelyes mobil lelátót takar, melyet a
szezon kezdetére szükséges felállítanunk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósulása folyamatos a támogatás időszaka alatt. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A klubunk célja, hogy a tavaly létrehozott képzési központ továbbra is folyamatos utánpótlást biztosítson mind a felnőtt csapat, mind a nemzeti válogatottak számára. A biztos lábakat az iskolák
és egyesületek jelentik, amelyek a legkisebb korosztálytól kezdve foglalkoznak a gyerekekkel. Több iskolával, egyesülettel az együttműködés előkészítés alatt áll, így a megfelelő
utánpótlásbázis biztosított. Célunk, hogy az eddig elvégzett munkát a támogatás segítségével folytathassuk. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése

A női labdarúgás népszerűsége az utóbbi években növekszik. Ebben komoly szerepet vállal az MTK Hungária FC, amely továbbra is a legkiemelkedőbb egyesület ebben a sportágban. Az
eredményességével hozzájárul a sportág népszerűsítéséhez, ezáltal a magyar társadalom egészségtudatosabbá neveléséhez. A világ fejlettebb részein kiemelt hangsúlyt fordítanak az utóbbi
időben az egészségtudatos életmódra, az egészséges táplálkozásra és a sportra. A magyar női labdarúgás területén az MTK az egyik leghangsúlyosabb sportszervezet, amely képes egyre
több és több hölgyet a sport irányába terelni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Klubigazgató Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Gyúró, masszőr Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 140 000 Ft 30 550 Ft 2 046 600 Ft

Vezetőedző Edző UEFA A Egyéb 160 12 280 000 Ft 58 550 Ft 4 062 600 Ft

Technikai ügyintéző Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 105 000 Ft 23 100 Ft 1 537 200 Ft

640 48 675 000 Ft 142 200 Ft 9 806 400 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezetőedző 216

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

4 828 532 Ft 49 779 Ft 99 557 Ft 4 977 868 Ft 4 977 868 Ft 9 905 957 Ft 9 955 736 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportegészségügyi eszköz Inbody (Egyedi) db 1 3 950 000 Ft 3 950 000 Ft

Sporteszköz Opto Jump Next (Egyedi) db 1 1 778 000 Ft 1 778 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz Gameready (Egyedi) db 1 4 191 000 Ft 4 191 000 Ft

Sporteszköz Vertimax V8 (Egyedi) db 2 2 127 885 Ft 4 255 770 Ft

Sporteszköz Galileo yoyo squat (Egyedi) db 2 2 095 500 Ft 4 191 000 Ft

Sporteszköz Galileo conic (Egyedi) db 1 1 257 300 Ft 1 257 300 Ft

Sportegészségügyi eszköz woodway curve (Egyedi) db 2 3 650 059 Ft 7 300 118 Ft

Sportegészségügyi eszköz Witty timing system (Egyedi) db 1 1 651 000 Ft 1 651 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz Hemoglobin mérő (Egyedi) db 3 431 800 Ft 1 295 400 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 45 16 510 Ft 742 950 Ft

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 15 254 000 Ft 3 810 000 Ft

Informatikai beruházás Mérkőzéselemző szoftver (Egyedi) db 1 2 362 200 Ft 2 362 200 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 100 50 800 Ft 5 080 000 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 35 38 000 Ft 1 330 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 60 5 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 60 3 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 50 000 Ft 1 000 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 35 20 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 8 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 30 14 000 Ft 420 000 Ft

Sporteszköz labda db 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 7 987 030 Ft 7 987 030 Ft

Pályakarbantartó gép traktor db 1 16 301 720 Ft 16 301 720 Ft

Pályakarbantartó gép traktor db 1 18 752 820 Ft 18 752 820 Ft

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új db 1 8 300 000 Ft 8 300 000 Ft

Sportegészségügyi gép Lökéshullámterápiás készülék (Egyedi) db 1 7 143 750 Ft 7 143 750 Ft

Sportegészségügyi gép CUBE 4 lézerterápiás készülék (Egyedi) db 1 8 413 750 Ft 8 413 750 Ft

Sportegészségügyi gép Crio air hidegterápiás készülék (Egyedi) db 1 8 248 650 Ft 8 248 650 Ft

Sportegészségügyi eszköz Capre FX5 prof. fizikoterápiás kezelőasztal (Egyedi) db 2 2 413 000 Ft 4 826 000 Ft

Sportegészségügyi gép EU-921 2 csatornás elektroterápiás készülék (Egyedi) db 1 3 048 000 Ft 3 048 000 Ft

Sportegészségügyi gép UAM-12000 Lympha master (Egyedi) db 1 1 968 500 Ft 1 968 500 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportegészségügyi gép Accuniq BC720 (Egyedi) db 1 6 221 730 Ft 6 221 730 Ft

Sportegészségügyi gép Itech.ar-diathermiás készülék (Egyedi) db 1 3 594 100 Ft 3 594 100 Ft

Sportegészségügyi eszköz Hyperice venome (Egyedi) db 4 2 603 500 Ft 10 414 000 Ft

153 394 788 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Inbody Minden nap testösszetétel, súly/vízháztartás/izom/zsír arányok vizsgálata, sport sérülések (szakadások) veszélyét nagyban csökkentheti

Opto Jump Next Erőnléti edzéshez szükséges. Az izomzat mérésére alkalmas, aktuális állapotáról ad információt, az edzés intenzitásának meghatározásában nagy
segítség (gyorsasági vs állóképesség vs regeneráció)

Gameready Száraz jeget cirkuláltat, kompresszió használatával, a legmodernebb prehabilitációs, rehabilitációs, regenerációs eszköz, a teljes testre. A lehető
legmodernebb eszköz sérülések kezelésére, kompressziós, hideg hatással.

Vertimax V8 Robbanékonyság, dinamikus láberő, felső test fejlesztést szolgálja, kapus munka elengedhetetlen eszköze. Gyorsaság/láberő/ robbanékonyság
fejlesztő eszköz.

Galileo yoyo squat Preventív teljesítmény fokozás, excentrikus munkával, sérülésmentes maximális erő fejlesztést tesz lehetővé

Galileo conic Preventív teljesítmény fokozás, excentrikus munkával, sérülésmentes maximális erő fejlesztést tesz lehetővé

woodway curve Preventív, motor nélküli prehabilitációs/Rehabilitációs eszköz.

Witty timing system Az izomzat mérésére alkalmas eszköz. Az egyén aktuális állapotáról ad információt, az edzés intenzitásának meghatározásában nagy segítség
(gyorsasági vs állóképesség vs regeneráció). Idő mérő/láberő mérésére alkalmas teszt rendszer

Hemoglobin mérő ’’Véroxigén, húgysav, hemoglobin, stb.-t mér egy csepp vérből test gyulladást megelőző vizsgálat Hemoglobin teszt egység, a vér O2 szállító
képességének a vizsgálatára.’’

cipő élőfüves pályához A játékosoknak új cipőre van szüksége az új szezonban.

számítógép, laptop A képzési központ felszereléséhez szükséges.

Mérkőzéselemző szoftver Az MLSZ iránymutatása, tanácsadásai alapján létrehozunk egy webalapú videóadatbázist, ahova az utánpótlás edzésektől kezdve a felnőtt
mérkőzésekig mindenről videó(ka)t készítünk, és vágjuk, jelöljük őket elemzés céljából. Ez segíti az edzőket a hibák kiküszöbölésében, a játékosokat,
mert visszalátják magukat, valamint az elemzőket is, hogy az egyéni képzés során a legmagasabbra szintre jussunk, mindenkinek a taktikai és
technikai hibáit sokkal nagyobb hatékonysággal azonosítjuk és javítjuk.

cipő teremhez Szükséges sportfelszerelés.

utazómelegítő Szükséges sportfelszerelés az egységes megjelenés céljából.

edzőmelegítő Szükséges sportfelszerelés.

edző póló Szükséges sportfelszerelés.

edző nadrág rövid Szükséges sportfelszerelés.

mérkőzésgarnitúra Szükséges sportfelszerelés.

sportszár Szükséges sportfelszerelés.

széldzseki Szükséges sportfelszerelés.

kapusnadrág Szükséges sportfelszerelés.

kapusmez Szükséges sportfelszerelés.

kapuskesztyű Szükséges sportfelszerelés.

aláöltözet hosszú Szükséges sportfelszerelés.

sporttáska Szükséges sporteszköz.

labda Szükséges sporteszköz.

utazókabát Szükséges sportfelszerelés.

fűnyírótraktor tartozékkal Meglévő és épülő pályákhoz kapcsolódó agrotechnikai feladatok ellátáshoz szükséges beruházás.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

traktor Meglévő és épülő pályákhoz kapcsolódó agrotechnikai feladatok ellátáshoz szükséges beruházás.

traktor Meglévő és épülő pályákhoz kapcsolódó agrotechnikai feladatok ellátáshoz szükséges beruházás.

kisbusz (9 fős) új Személyszállítást jelenleg bérlet formájában valósítjuk meg, ezt kiváltandó a beruházás.

Lökéshullámterápiás készülék Indoklás az alábbi táblázatban

CUBE 4 lézerterápiás készülék Indoklás az alábbi táblázatban

Crio air hidegterápiás készülék Indoklás az alábbi táblázatban

Capre FX5 prof. fizikoterápiás
kezelőasztal

’’5-osztatú kezelőasztal – a kartámaszok oldaltámasznak is kihajthatók Anatómiai fekvőfelület kiképzés Az asztal alatt körbefutó kerettel lehet
(kézhasználat nélkül) lábbal magasságot állítani! Szélessége: 750 mm – fekvőfelület hossza: 2020 mm gázrugós rásegítésű fejtámasz-állítás
gázrugós rásegítésű lábrész állítás: +70 / - 12° elektromos „DRAINAGE” funkció elektromotoros magasságállítás (48 – 88 cm) Maximális
terhelhetőség: 250 kg Központi fékezésű 75 mm-es kerekek + lábazat 13-féle színkombinációból választható – egyesület színére kárpitozva (pl. piros-
kék, fekete-fehér)’’

EU-921 2 csatornás
elektroterápiás készülék

Indoklás az alábbi táblázatban

UAM-12000 Lympha master Indoklás az alábbi táblázatban

Accuniq BC720 Indoklás az alábbi táblázatban

Itech.ar-diathermiás készülék Indoklás az alábbi táblázatban

Hyperice venome Mobil vákumos, jegelést, hűtést tesz lehetővé, azonnal használható mérkőzés elött, után az ízületek regenerálásához. A gerinc, derék és ízületek
fagyasztására alkalmas.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

Lökéshullámterápiás készülék
(Egyedi)

Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

CUBE 4 lézerterápiás készülék Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

Crio air hidegterápiás készülék Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

EU-921 2 csatornás
elektroterápiás készülék

Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

UAM-12000 Lympha master Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

Accuniq BC720 Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

Itech.ar-diathermiás készülék Egészségügyi eszköz Terápia Irsz.: 1087
Város: Budapest
Közterület: Salgótarjáni út
Házszám: 12-14

Igen 2 50

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

106 389 235 Ft 1 096 796 Ft 2 193 593 Ft 109 679 624 Ft 47 005 553 Ft 155 588 381 Ft 156 685 177 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U15 MTK HUNGÁRIA FC U15 17 Kiemelt női UP bajnokság Kiemelt női UP bajnokság Aktív

U18 MTK HUNGÁRIA FC U18 16 Kiemelt női UP bajnokság Kiemelt női UP bajnokság Aktív

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U14 U14 10 Női UP bajnokság Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés utazómelegítő db 10 32 764 Ft 327 640 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 10 29 412 Ft 294 120 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 3 50 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 5 000 Ft 25 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 5 8 000 Ft 40 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 10 24 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz labda db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 10 14 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 1 5 000 Ft 5 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Salgótarjáni út Élőfüves pálya 8 690 Ft 22 8 1 529 440 Ft

Lantos Mihály Sporttelep Élőfüves pálya 10 000 Ft 22 10 2 200 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Salgótarjáni út Az utánpótlás csapatok edzenek ezen a pályán.

Lantos Mihály Sporttelep Az U19-es csapat edz ezen a pályán.

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb Testnevelő tanár Egyéb 160 5 170 000 Ft 36 550 Ft 1 032 750 Ft

Edző 501 Egyéb 160 4 290 000 Ft 60 550 Ft 1 402 200 Ft

Egyéb Testnevelő tanár EKHO 160 5 100 000 Ft 20 000 Ft 600 000 Ft

Egyéb Erőnléti edző EKHO 160 5 120 000 Ft 24 000 Ft 720 000 Ft

Egyéb Kapusedző Egyéb 160 5 140 000 Ft 30 550 Ft 852 750 Ft

Egyéb Gyógytornász EKHO 80 5 40 000 Ft 8 000 Ft 240 000 Ft

Egyéb edző Egyéb 160 5 200 000 Ft 42 550 Ft 1 212 750 Ft

Egyéb Testnevelő tanár Egyéb 160 5 200 000 Ft 42 550 Ft 1 212 750 Ft
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2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Testnevelő tanár Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Edzések tartása a feladatuk.

Testnevelő tanár Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Edzések tartása a feladatuk.

Erőnléti edző A játékosok megfelelő erőnléti állapotba hozása a fő feladata.

Kapusedző A kapusok edzésével foglalkozik.

Gyógytornász A sérülések megelőzésében van szerepe, valamint a sérüléseket követő rehabilitációban.

edző A jelenleg U15-ös csapathoz új szakembert fogunk felvenni, az ő képesítését egyelőre nem tudjuk.

Testnevelő tanár Az iskolákkal kötött megállapodás értelmében ők foglalkoznak a legkisebb korosztályokkal. Edzések tartása a feladatuk.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

501 UEFA A U18 8 16

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 961 760 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 729 440 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 273 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 12 964 400 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

11 631 985 Ft 119 917 Ft 239 835 Ft 11 991 737 Ft 1 332 415 Ft 13 204 235 Ft 13 324 152 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Coerver® Női futball képzés 1 150 000 Ft

150 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

73 858 Ft 761 Ft 1 523 Ft 76 142 Ft 76 142 Ft 151 523 Ft 152 284 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 99 557 Ft 99 557 Ft 49 779 Ft 149 336 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 193 593 Ft 2 193 592 Ft 1 096 796 Ft 3 290 389 Ft

Utánpótlás-nevelés 239 835 Ft 239 835 Ft 119 917 Ft 359 752 Ft

Általános képzés 1 523 Ft 1 523 Ft 761 Ft 2 284 Ft

Összesen 2 534 508 Ft  3 801 762 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő
lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.
Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz
szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő
lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.
Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz
szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

Utánpótlás-nevelés A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő
lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.
Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz
szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

Általános képzés A támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő
lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. A menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.
Közreműködés a megvalósítás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi, elszámolási, kötelezettség teljesítésben, az elszámoláshoz
szükséges adminisztrációs feladatok meghatározása és a formai követelményeknek való megfelelés vizsgálata.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 11. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Jakobsen József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Budapest, 2017. 11. 20.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Jakobsen József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Football Club (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Football Club (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2017. 11. 20.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(62 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)

Kelt: Budapest, 2017. 11. 20.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 10 10 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 16 16 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 17 17 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 4 828 532 Ft 49 779 Ft 99 557 Ft 4 977 868 Ft 4 977 868 Ft 9 905 957 Ft 9 955 736 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 106 389 235 Ft 1 096 796 Ft 2 193 593 Ft 109 679 624 Ft 47 005 553 Ft 155 588 381
Ft

156 685 177 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

106 389 235 Ft 1 096 796 Ft 2 193 593 Ft 109 679 624 Ft 47 005 553 Ft 155 588 381
Ft

156 685 177 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 631 985 Ft 119 917 Ft 239 835 Ft 11 991 737 Ft 1 332 415 Ft 13 204 235 Ft 13 324 152 Ft

Képzés 73 858 Ft 761 Ft 1 523 Ft 76 142 Ft 76 142 Ft 151 523 Ft 152 284 Ft

- ebből általános képzés 73 858 Ft 761 Ft 1 523 Ft 76 142 Ft 76 142 Ft 151 523 Ft 152 284 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 122 923 610 Ft 1 267 253 Ft 2 534 508 Ft 126 725 371 Ft 53 391 978 Ft 178 850 096
Ft

180 117 349 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 62 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (31 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a
támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

fcnav_1493396822.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2017-04-28 18:27:02) a0beaee18b190ace721d25e2c39054041915921901d4797d9b3f35c8fd733689

mtkhungariafcalairasicimpeldany_143_1493396891.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-04-28 18:28:11) fcee096e57ba9fc137d8f21fbf04d490456bbab8454ebda46daa2fcd9966a796

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)

dr.kincsesdanielev.-mtkbudape_15052_1510070344.pdf (Hiánypótlás melléklet, 528 Kb, 2017-11-07 16:59:04)
1a9e418389ae02f6485223b39e09254b69d22cd516a1ec2df6e347da23eafd6c

dr.kincsesdanielev.-mtkbudape_1505298485.pdf (Kér. kieg. szerk., 528 Kb, 2017-09-13 12:28:05) 1a9e418389ae02f6485223b39e09254b69d22cd516a1ec2df6e347da23eafd6c

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

deminimisfc_1493738688.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 17:24:48) 00377bc1aabfe3b6616d8f6a92d018ddffe844eb6189239ca84ed074b963a5b4

Egyéb dokumentumok

laptoparajanlat2_1510067563.pdf (Hiánypótlás melléklet, 127 Kb, 2017-11-07 16:12:43) 677f7d750831fb7325f2bb222028bdb260f5ff80665ce76460d617052efe7a46

footballfactor_arajanlat_1510069919.pdf (Hiánypótlás melléklet, 363 Kb, 2017-11-07 16:51:59) ea57012e73fb271eed9d983993969526ce5632e3e0f1704a3e3191107166cb13

jd3033resadaptereimtk_1493729178.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2017-05-02 14:46:18) 24ed7c8c3167f079901767f3ccec57d639a301ee7277c881cb68b3b2869e3a18

jd3045resadaptereimtk_1509974377.pdf (Hiánypótlás melléklet, 273 Kb, 2017-11-06 14:19:37) f6104a35c201b3ce64e1996b87447e6bdd892e6859d1b296ed2047da775b4f6d

x950rmtk_1509974377.pdf (Hiánypótlás melléklet, 102 Kb, 2017-11-06 14:19:37) 784144df8c177c83ad7f3d2622a804af7f6040f5e45569550021b6fb6578ac4d

woodwaybrochure_2015_revb_lowres_1509974380.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2017-11-06 14:19:40) a4d37ed2987d5e5f157e88c88414335e48620a30f6b1d6a7140bf6449c8ef8e4

vertimax_1509974387.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-11-06 14:19:47) 485e7d72773f5912554c7597f40fdd3401a6d0175af421dea0153336abc29edd

vertimaxleiras_1509974387.jpg (Hiánypótlás melléklet, 396 Kb, 2017-11-06 14:19:47) bd70a1be17060ef13acc230e7537c20280b6e9ebf0700e26d0156582c141ad5c

merkozeselemzoszoftver2_1509974445.pdf (Hiánypótlás melléklet, 204 Kb, 2017-11-06 14:20:45) beb79b22ddfded2e5da08c4690e9f7c2df4643be5db073a8f672b669b7f5704c

egeszsegugyieszkozok_endo_1509974460.pdf (Hiánypótlás melléklet, 783 Kb, 2017-11-06 14:21:00) cb3082f77696ba5c117bba32eb488898cd51037daccd7e0f25f6906da8a64d33

galileoyoyo_conic_1509974463.pdf (Hiánypótlás melléklet, 261 Kb, 2017-11-06 14:21:03) 5b327f26804c0e475f2441b249098404c3c231c8b6a3217a3e35ee0c694b2f76

gameready_1509974466.pdf (Hiánypótlás melléklet, 304 Kb, 2017-11-06 14:21:06) 96baa5c1f54bcaafec5ae7ccea3a7735e5fe194ea99a15852330fe88813da09b

interaktivmonitor.pd_1509974469.pdf (Hiánypótlás melléklet, 578 Kb, 2017-11-06 14:21:09) cfe618aca4b07285a2dd359400acf5c30b732fd06aa9e2ad441f1837da06b386

laptoparajanlat_1509974473.pdf (Hiánypótlás melléklet, 250 Kb, 2017-11-06 14:21:13) 30a24f508e255ce8ce2fa959ebad0f95008d7d415b01b9bcb7015fca22498488

optojump.pd_1509974482.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-11-06 14:21:22) 5774155da35f308cbb509d0e7d48632ce6d37989ca6d0d1c8ce6936bfc8d64f4

witty_1509974486.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-11-06 14:21:26) 4d9bed8e2644586a142967fdb7e5e63b615097b3146087c867d50fc1d7742fc5

fitnesz_eszkozok_arajanla_1509974595.pdf (Hiánypótlás melléklet, 505 Kb, 2017-11-06 14:23:15) ce4b0825bdeca649eb00b8809e1c2cee78b02b5a26f15b429f0733dfb22218dc

inbody_1509974809.pdf (Hiánypótlás melléklet, 405 Kb, 2017-11-06 14:26:49) 18378fd6b42b3863c594e7f2a0c9de01e1bd5d3de49aa5f6b4859eb6841b933e

kisbusz_1509974878.pdf (Hiánypótlás melléklet, 981 Kb, 2017-11-06 14:27:58) b1f37a08b36d31b8b33a78516a90a864896c4e2eb4376ead7782ad264f5a5024

hype_venom_packaginginsert_001_spre_1509974976.pdf (Hiánypótlás melléklet, 534 Kb, 2017-11-06 14:29:36)
e374a7e2bd1a50046327d0398156697ca8de339cdb9e38b37fbcb5d9c478372b

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyil.fc_1493738673.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2017-05-02 17:24:33) b0582c211a697da63bbc46af00828eb1bf994e1c8963d843c8aba427da52dbe4

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)

fccegkivonat_1493396818.pdf (Szerkesztés alatt, 607 Kb, 2017-04-28 18:26:58) 0c946a80c4d9d2fa343ac7bda52a69c16b10c77f3a3bc720c5211f080f5d74f2

(62 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

electradocument_1493733556.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-05-02 15:59:16) 648e4ecfc42471edfc32db6706a80b1c0e304014eca08b44422ff482c7ac3a3a

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

fcnav_1493396898.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2017-04-28 18:28:18) a0beaee18b190ace721d25e2c39054041915921901d4797d9b3f35c8fd733689

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

skmbt_c28017050213240_1493727775.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-05-02 14:22:55) 975f0c03df0c470412c4b6896b1ad92e55c0528c127eca8d80a9044a5c3b1052

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

skmbt_c28017050213240_1493727773.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-05-02 14:22:53) 975f0c03df0c470412c4b6896b1ad92e55c0528c127eca8d80a9044a5c3b1052
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